
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTROS DE PREQOS NO 005 e 006/2017

Ata de Registro de Pregos n''005/2017 - Pregao Presencial Ro 005/2017 - Protocolo n ' 140/2016 - Objeto: Registro de
Pregos para contratagao de empresa especializada na realizagao de Pericia M6dica em Processos Trabalhistas
(Late 01) - Detentora: ANCONA LOPEZ ENGENHARIA LTDA. - EPP - CNPJ: 71 .738.090/0001-60 - Compromisso de
Fornecimento n ' 5.1/2017 - Descrigao: Lote 01 - Item 1.1 - Auxiliar nas defesas judiciais iniciais ou recursais em
relagao is alegag6es de doen$a ocupacional e/ou acidente de trabalho - Qtde. 08 - Unitdrio R$ 300,00 - Item 1.2
Indicagao como assistente t6cnico, elaboragao de quesitos t6cnicos para pericia. quando a participagao do profissional
se der la no decorrer do procdsso judicial - Qtde. 08 - UnitArio R$ 1.000,00 - Item 1 .3 - Comparecimento em pericias
m6dicas em processos trabalhistas, em datas e horirios determinados pelo MM. Juiz do Trabalho e/ou perito judicial,
bem coma emissio de laude ref6rente a etta pericia - Qtde. 08 - Unitgrio R$ 1 000.00 - Item 1 4 Manifestagao sabre
laudos emitidos por peritos judbiais elaborando contra laude, dentro do puzo determinado pda EMDEC bem como
impugnagao em continuidade - Qtde. 08 - Unit6rio R$ 137.50
Ata de Registro de Pregos n ' 006/2017 - Pregao Presencial n ' 005/2017 - Protocolo n ' 140/2016 - Objeto: Registro de
Pregos para contratagao de empresa especializada na realizagao de Pericia T6cnica de Servigos de Engenharia
de Seguranga do Trabalho em Processes Trabalhistas (Late Q2) - Detentora: ANCONA LOPEZ ENGENHARIA
LTDA. - EPP - CNPJ: 71.738.090/0001-60 - Compromisso de Fornecimento n ' 6.1/2017 - Descrigao: Lote 2 - Item 2.1

Auxiliar nas defesa judiciais iniciais ou recursais em relaQao is alegag6es de doenga ocupacional e/ou acidente de
trabalho Qtde. 08 UnitArio R$ 500.00 - Item 2.2 IndicaQao coma assistente t6cnico. elaboraQao de quesitos t6cnicos

para pericia. quando a participagao do profissional se der la no decorrer do processo judicial Qtde. 08 Unit6rio R$
900,00 - Item 2.3 - Comparecimento em pericias t6cnicas em processos trabalhistas, em datas e horirios determinados
pelo MM. Juiz do Trabalho e/ou perito judicial, bem como emissio de laudo referente a esta pericia - Qtde. 08 - Unitirio
R$ 500,00 - Item 2.4 Manifestagao sobre laudos emitidos por peritos judiciais elaborando contra laude, dentro do puzo
determinado pda EMDEC bem como impugnagao em continuidade - Qtde. 08 - Unit6rio R$ 300,00 - Atas Registradas
em 18/05/201 7. Vigancia:12 (doze) memes - Divisio de Compras. Em: 14/03/201 8

V


